
  Jídelní lístek na týden od  1166..88..22002211     

PO                  sn:  káva 1bc,7, koláče1a,3,7  
16. 8.          oběd:  č.1.pol.cibulová1a,9, vepřový falešný ptáček1a,3,10, rýže 
               č.2. pol.cibulová1a,9, táč se švestkami  1a,3,7                       
        dieta 4  č.3.pol.s kapáním1a,3,7,9, zapečené těstoviny s masem1a,3,7 , rajský salát         
                dieta 9  č.4.pol.s rýží9, vepřová přírodní svíčková1a,9,10, knedlík1a,3,7 
          bezlepková  č.7.pol.cibulová9,  zapečené těstoviny s masem3,7 , rajský salát   
             ve:  sýr Zálesák7, chléb1ab,6,  rohlík 1a,7 
       II.   ovoce 

ÚT                  sn:  káva1bc,7, sój.rohlíky1ad,6,11, máslo7, bílý jogurt7 
17. 8.          oběd:  č.1.pol.s rýží9, segedínský guláš1a,7, knedlík1a,3,7 
                            č.2.                           NEVAŘÍ SE                     
                dieta 4  č.3.pol.vločková1d,3,7,9, rybí filé se sýrem4,7, bram.kaše7, obloha                      
                dieta 9  č.4.pol.cibulová1a,9, uzené maso,  bram.kaše7, okurkový salát10 
          bezlepková  č.7.pol.rýží9, rybí filé se sýrem4,7, bram.kaše7, obloha                  
                     ve:  vepřové maso ve vlastní šťávě, chléb1ab,6, rohlík 1a,7 
      II.  ovoce    

ST                  sn:  kakao7, loupáčky1a,3,7, máslo7                
18. 8.          oběd:  č.1.pol.květáková 1a,7, vepřový plátek na houbách1a, těstoviny1a 
                            č.2. pol.květáková1a,7, sójové maso se zeleninou3.6, rýže  
        dieta 4  č.3.pol.s rýží7,9, vepř., špenát1a,3,7, žemlový knedlík1a,3,7 
                dieta 9  č.4.pol.květáková1a,7, husarská roláda1a, těstoviny1a                     
          bezlepková  č.7.pol.květáková7,  sójové mase se zeleninou3.6, rýže 
                      ve:  rybí pomazánka3,4,10, chléb1ab,6, rohlík 1a,7 
                       II. ovoce 

ČT                  sn:  káva1bc,7, rohlík 1a,7 ,chléb 1ab,6, máslo 7, džem 
19. 8.          oběd:  č.1.pol.drožďová1a,3,9, čevabčiči s cibulí a hořčicí1a,10, brambory 
                            č.2.                          NEVAŘÍ SE   
        dieta 4  č.3.pol.s mas.nočky1a,3,7,9, palačinky s tvarohem1a.3,7                     
                dieta 9  č.4.pol.drožďová1a,3,9, kuřecí prsa dušená na zázvoru1a, rýže 
          bezlepková  č.7.pol.drožďová3,9, jáhlová kaše7, kompot 
                      ve:  sýr. plátky uzené7, máslo7, chléb 1ab,6, rohlík1a,7 
                    II.  ovoce 

PÁ              sn:  káva1bc,7, rohlík 1a,7 ,chléb 1ab,6, májka 
20. 8.          oběd:  č.1.pol.s játrovými nočky1a,3,9, mřížka s tvarohem a meruňkou1a,3,7 
                            č.2  pol.s játrovými nočky1a,3,9, klobása, lečo1a,3, chléb1ab,6                         
                dieta 4  č.3.pol.krupicová1a,3,7,9, vepř.myslivec.pečeně1a,7,9, rýže        
                dieta 9  č.4.pol.s játrovými nočky1a,3,9 , liptovské ražniči7, brambory, obloha 
          bezlepková  č.7.pol.s játrovými nočky3,9, liptovské ražniči7, brambory, obloha                       
                      ve:  šunkový salám, máslo7, chléb1ab,6, rohlík1a,7 
        II.  ovoce 
SO                  sn:  káva1bc,7, vánočka1a,3,7, máslo7            
21. 8.           oběd:  č.1.pol.z vaj.jíšky1a,3,9, vepř.maso, česneková omáčka1a, brambory 
                dieta 4   č.3.pol.s kuskusem1a,7,9, gratinovaný řízek1a,3,7, bram.kaše7, salát             
                dieta 9   č.4.pol.z vaj.jíšky1a,3,9, vepř.na kari1a,9, rýže   
                      ve:   sýr Duko7, chléb1ab,6,  rohlík 1a,7 
       II.  ovoce  
 NE                 sn:  káva1bc,7, rohlíky 1a,7, jogurt ovocný 7 
22. 8.          oběd:   č.1.pol.s drobením1a,9,  asijská pánev1a, rýže    
                dieta 4   č.3.pol.hrášková lis.1a,7,9, kuře1a,7, rýže   
                dieta 9   č.4.pol.s drobením1a,9, bitky po kozácku1a,3,10, brambory 
                      ve:   šunka Zvonařka, máslo7, chléb 1ab,6,  rohlík 1a,7 
                       II.  perník1a,5,7,8c

    
                                                               Vedoucí OLV a stravování: Mašlejová J. 
        Změna jídelního lístku vyhrazena!                          


